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Cíle OP PIK



OPPI 

2007 - 2013

2014 - 2020

OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 

Důraz na rozvojové 
podpory

Alokace:

260 852 142 EUR

Důraz na inovační 
podpory

Alokace:

3 671 400 782 EUR

Důraz na znalostní 
ekonomiku, spolupráci 
VaV s inovačními 
firmami a využívání 
nových forem podpory

Alokace:

4 316 062 617 EUR



Prioritní osy v OP PIK

Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “

Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 
středních firem“

Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 

Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 
internetu a informačních a komunikačních technologií “

Prioritní osa 5 „Technická pomoc“



Alokace: 1 337 979 411 EUR

Cíle

1. Zvýšit inovační výkonnost podniků
Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center (Potenciál)

Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby, zvýšení efektivnosti výrobních procesů, 
zavádění organizačních a marketingových inovací (Inovace – Inovační projekty)

Ochrana práv průmyslového vlastnictví (Inovace – Projekty na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví)

Průmyslový výzkum a vývoj (TIP)

2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích

Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury (Služby 
infrastruktury/Prosperita)

Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (Spolupráce)

Podpora komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou (Inovační 
vouchery)

A další návrhy nových programů PCP, Proof-of-concept



Alokace: 892 130 143 EUR

Cíle

1. Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a 

rozvojových firem (Progres, Technologický rozvoj MSP, Mikropodniky, Poradenství start-up)

2. Zvýšit internacionalizaci malých a středních firem (Marketing, Poradenství 

pro internacionalizaci MSP)

3. Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání (Nemovitosti)

4. Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském 

sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání (Školicí střediska)

PO2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP



Alokace: 1 217 129 658 EUR

PO3: Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a 

obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v 
oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PO4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií

Alokace: 743 657 589 EUR



Obecné principy



Výše podpory



Harmonogram příprav OP PIK

Novinka - OPPIK má od Evropské komise zelenou – 29. dubna 2015

OPPIK byl včera schválen Evropskou komisí. Stal se tak vůbec prvním českým operačním 

programem, který komise pro období 2014-2020 schválila. Vyhlášení výzev je proto očekáváno 

každým dnem.

Podle posledních informací by již zítra měla být k dispozici tzv. avíza, která mají umožnit 

podnikům začít připravovat své projekty ještě před samotným vyhlášením výzev. K tomu by mělo 

dojít již na začátku června.

Připomínáme, že do roku 2020 má OPPIK mezi české podnikatele rozdělit přibližně 116 miliard 

korun. Odhadem by si dotace mělo rozdělit 1970 firem, vzniknout více než 12 000 pracovních 

míst v malých a středních podnicích. Díky podpořeným projektům by mělo být podáno až 600 

nových přihlášek na ochranu práv duševního vlastnictví, ale také roční snížení emisí 

skleníkových plynů o 300.000 tun CO2 a vyšší uplatnění nízkouhlíkových technologií. 

Zdroj: http://www.oppik.cz/aktuality/oppik-ma-od-evropske-komise-zelenou



Přehled výzev a jejich témat + míra podpory

 Spolupráce 

Kooperační inovační sítě - podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených

na spolupráci malých a středních podniků; podpora je určena na správu a řízení sítě a

koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; kooperační inovační

sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací

Podpora - 75%

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 osobní náklady

 služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. 

zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další 

nezbytné externí služby pro účely výzkumného projektu (pouze u aktivity 1a)

 semináře, konference, marketing a další vybrané náklady specifikované v 

jednotlivých výzvách



Přehled výzev a jejich témat + míra podpory

 Partnerství znalostního transferu – vytvoření partnerství mezi podnikem a

výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a

dovedností, ke kterým podnik nemá přístup

Intenzita podpory může v režimu de minimis dosáhnout až 70%

 na osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu

 na služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů 

projektu



Přehled výzev a jejich témat + míra podpory

 Potenciál - založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj vývojových center,

oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k

inovaci produktů – BALUO!!!

Podpora - 50%

 na pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, 

technologií, zařízení, hardware či sítí, práv duševního vlastnictví, pozemků a budov, 

software a povinnou publicitu    

 malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní náklady (mzdy pro 

absolventy, pojistné, cestovné, poradenské služby a materiál vztahující se k výzkumu a 

vývoji)



Přehled výzev a jejich témat + míra podpory

 Inovace – na pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na

nákup strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí, práv duševního vlastnictví,

pozemků a budov, software a povinnou publicitu, malé a střední podniky mohou navíc

čerpat dotace na provozní náklady (mzdy pro absolventy, pojistné, cestovné,

poradenské služby a materiál vztahující se k výzkumu a vývoji)

Podpora 25%

 produktová inovace - podpora zavádění nových či inovovaných produktů do 

procesu výroby a na trh, zejména v high tech oborech a v rámci inovace vyšších 

řádů

 procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby

 organizační inovace – zavádění nových informačních systémů integrujících a 

automatizujících procesy uvnitř firmy zejména propojení výzkumu, vývoje, inovací 

a výroby 

 marketingové inovace – zavedení nových prodejních kanálů

 ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních 

metod ošetření duševního vlastnictví



Přehled výzev a jejich témat + míra podpory

 Poradenství 2 - Program Poradenství 2 poskytuje malým a středním podnikům dotace

na získání odborného „know how“, díky kterému budou moci inovovat a dále rozvíjet

své podnikání.

Podporu bude možné získat do výše 50 % způsobilých nákladů

 analýza a studie zavádění informačního systému

 analýza inovačního potenciálu společnosti

 analýza stavu a návrh organizační a marketingové inovace

 bezpečnost informací

 corporate governance – vedení společnosti

 implementace modelu řízení prodeje

 inovace výrobního a logistického procesu



Přehled výzev a jejich témat + míra podpory

 Nemovitosti - Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj

podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a

výzkumná centra či centra strategických služeb – BALUO – scelování „Campusu

Neředín“

35 % způsobilých výdajů

 na přípravu podnikatelské zóny

 na zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost 

 na nákup či úprava pozemků

 na přípravu území (terénní úpravy, demolice,…)

 na rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy

 na odstranění nevyužitých staveb

 inženýrské sítě a komunikace

 hardware a sítě, technické zařízení budov



Děkuji za pozornost!


